Gryfice, dnia 07 wrzesień 2015 rok

INSPEKCJAWETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w GRYFICACH

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej w systemie
bezgotówkowej na:
1. Zakup paliw (benzyny Pb 95 oraz oleju napędowego),
2. Dokonywanie mycia pojazdów.
3. Zakup drobnych akcesoriów do samochodów.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym
miasta Gryfice.
2. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego, wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla
każdego samochodu.
3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw
płynnych.
4. Kryterium wyboru oferty to cena paliwa oraz możliwość korzystania z myjni
samochodowej.
5. Proponowane fakturowanie będzie odbywało się raz na koniec każdego miesiąca.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna zawierać:
• imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
• własnoręczny podpis wykonawcy, bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania
w jego imieniu.
• wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny PB 95 oraz jednego litra oleju
napędowego na podstawie cen obowiązujących na dzień 15.09.2015 w przedstawionej
ofercie.

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat
jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu
paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
Oferty można składać:
• pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach
ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice
W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:
„Oferta na zakup paliwa do samochodów służbowych.”,
• przesłać skan oferty e-mail na adres: gryfice.piw@wetgiw.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2015r.
Osoba do kontaktu:
Ewa Sobieszczyk, Tel: 091-384-76-59
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podpis Powiatowego Lekarza Weterynarii

